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  Anti Corona Competitie Nr. 102                vrijdag 4 december ’20 

 

“Wie een brug legt naar een ander, kan altijd heen en terug." (Jana Beranová) 

 

Spoorbrug Zuidhorn, inzending van Willy van der Bij en Klaas Bruinsma. 

 
Elke drie dagen verschijnt een nieuw vraagstuk. Je kunt je eigen groei – in 

competitievorm – bijhouden met een Excel-bestand van Ingeborg Slikker.  
Zie de link in het gekleurde kader. 

 

Met de link http://gofile.me/325e7/RswdvPaMq surf je naar alle reeds 
verschenen ACC- en CC-nummers, coronaspeelschema’s en andere informatie 

die alles te maken heeft met de coronabeperkingen. 
 

Het ontvangen van deze vraagstukken is absoluut gratis.  
Wil je desondanks toch graag iets storten in de Bridgepot, dan mag dat. Eens 

per jaar ga ik daarvan bridgen en lekker eten met mijn vaste medewerkers. 
Omdat ik beslist geen winst wil maken, laten we precies genoeg ingelote 

donateurs daarvan meegenieten om de Bridgepot weer helemaal leeg te maken. 
Noteer bij je bijdrage je voornaam. Dan weet ik wie ik kan laten meeloten en 

aan wie ik het presentje ‘Speelfiguren’ kan toemailen.  

Medio november vraag ik aan de donateurs wie daarvoor wil meeloten. Want 
niets moet en heel veel mag. Daarbij mag je kiezen of je bij inloting een 

gigant(e) wil meenemen. 
                                      NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers 

Verboden! 
Het is absoluut niet toegestaan om een bedrag in de Bridgepot te storten voor 

toekomstige publicaties!!! Want dan zou ik nooit zonder schuldgevoel kunnen 
stoppen…   
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Op mijn vraag aan Willy en Klaas: ‘Met welk onderwerp kan ik jullie (nog) blijer 

maken?’, kreeg ik als antwoord: 

 

Dag Roberto, 
  

Tijdens onze wandeling hebben we de mogelijke thema’s besproken en de volgende 
drie spreken ons aan, dus daar kun je misschien wel iets mee: 

 Competitief bieden (nog even op drieniveau bieden, wel of niet uitnemen) 

 Kaartwaardering 

 Cross ruff/ troeven aan korte kant 

Maak er maar wat moois van.  

 

In deze ACC pakken we vooral het competitief bieden bij de kuif.  
 

Welk biedkaartje moet zuid in zijn tweede beurt aanklikken? 
 
 

ACC 102  
 

In alle situaties zijn NZ én OW kwetsbaar 
 

a.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1  2  2   B 8 7 6 

3  pas  pas  ??   6 5 4 

 A 6  

 V 5 4 3 

 

b.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

  1  2  2   B 8 7 6 

 3  pas  pas  ??   A H 6 5 

 8 7 6 

 5 4 

 
c.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

1  2  2   B 8 7 

3  pas  pas  ??   8 2 

 H V 4 3 

 B 6 5 4 

 
d.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

1  pas  1   A B 8 7 6 

2  pas  pas  ??   V 2 

 5 4 

 H 6 5 4 

 
 



Anti Coronacompetitie  nummer 102                            vrijdag  4 december ’20 

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com  
www.bridgeservice.nl 

 
ACC 102 Overpeinzing 

 

In alle situaties zijn NZ én OW kwetsbaar 
 

a.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1  2  2   B 8 7 6 

3  pas  pas  ??   6 5 4 

 A 6  

 V 5 4 3 

 

b.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1  2  2   B 8 7 6 

 3  pas  pas  ??   A H 6 5 

 8 7 6 

 5 4 

 

c.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

1  2  2   B 8 7 

3  pas  pas  ??   8 2 

 H V 4 3 

 B 6 5 4 

 
d.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

1  pas  1   A B 8 7 6 

2  pas  pas  ??   V 2 

 5 4 

 H 6 5 4 

 
Als de kracht van de beide paren redelijk in balans is, en de verdelingen niet 

te extreem, zit er voor beide paren hoogstwaarschijnlijk geen manchecontract 
in. Dit betekent echter niet dat je je letterlijk passief opstelt en je 

tegenstanders ruim baan geeft voor een deelscore. Integendeel: ook in een 

parenwedstrijd (uitslag in percentages) is met een gezamenlijke kracht van 
rond de twintig punten net zoveel te winnen als met een kansrijk 

manchecontract. Als je kwetsbaar -1 gaat voor -100, is dat goed voor een top 
als de andere paren een deelscore laten maken die 110 punten kost.  

 
Tot en met tweehoogte durven we nog wel, maar een deelscore op 3-hoogte 

is een stuk riskanter. Wat is dan wijsheid? 
 

Laat mij een uiterst gemakkelijke richtlijn aanreiken: bied met samen 
minstens negen troeven zonder wroeging t/m 3-hoogte! Deze richtlijn werkt 

zo uitstekend, dat deze zelfs tot ‘wet’ is verheven: The Law! 
 

Met samen acht troeven kies je liever voor tegenspelen dan voor zelf spelen 
op 3-hoogte.  
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ACC 102 Mijn vier biedingen 

 

In alle situaties zijn NZ én OW kwetsbaar 
 

a.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1  2  2   B 8 7 6 

3  pas  pas  3/pas!!!  6 5 4 

 A 6  

 V 5 4 3 

 

b.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1  2  2   B 8 7 6 

 3  pas  pas  pas!!!  A H 6 5 

 8 7 6 

 5 4 

 

c.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

1  2  2   B 8 7 

3  pas  pas  pas!!!  8 2 

 H V 4 3 

 B 6 5 4 

 
d.  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

1  pas  1   A B 8 7 6 

2  pas  pas  doublet!!!  V 2 

 5 4 

 H 6 5 4 

 
Tel per juiste actie 2½ punt. Rond je totaal naar boven af! 

 
a. Als noord met zijn 1-opening minstens een 5-kaart belooft, heb je 

samen minstens negen troeven: bied 3. 

Speel je 4-kaart hoog, dan belooft jouw 2-bod minstens een 4-kaart 

schoppen, en had je partner met een 5-kaart schoppen in zijn tweede beurt 
3 geboden. Dan pas je. 

 

b. Ondanks samen negen schoppen kun je nu het beste passen. Je mooie 
harten maken 3 tegenspelen tot een veel groter feest! 

 
c. Ook bij deze hand geen discussie: met samen acht troeven ga je in het 

deelscoregevecht niet naar 3-hoogte. 
 

d. Met samen minstens 22 punten laat je OW niet wegkomen met 2. Geef 

een doublet: op 2-hoogte kan dat géén strafdoublet zijn! Partner noord kán 

een 4-kaart klaveren hebben en 3 bieden. Met een 3-kaartje schoppen mee, 

voelt 2 goed. En als OW daardoor naar 3 klimmen, kan dat nét even een 

slag te veel zijn. Door je doublet verhoog je de kans op een beter resultaat 
dan als je braaf 2 tegenspeelt. 
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Lezers Mailen 

Alle vragen waarop het antwoord nuttig kan zijn voor ‘gewone’ bridgers publiceren 

we in deze rubriek. Ook vragen over clubbeleid en conflicten.  
We maken wel onderscheid in spelregelvragen. Alleen vraagstukken waarop de 

‘gewone’ bridger het antwoord moet weten, nemen we op. Specifieke vraagstukken 
voor WL’s behandelen we in het periodiek Arbitrair. 

Mail je vraag naar: rob.stravers128@gmail.com 

 

Alerteerverbod of gebod op 3/4hoogte? 
 

Is het aan de gewone (fysieke) bridgetafel verboden of verplicht te 
alerteren op 3/4 niveau? 

 
Rob: 

De Alerteerregeling schept ‘enige’ duidelijkheid. Ga daarvoor naar: 
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/index.html, klik 

onderin op Diverse Reglementen en dan op Alerteerreglement (2009). 
 

West  Noord Oost  Zuid 
pas  pas  pas  1 

pas  4  pas  4 

pas  4SA  pas  5 

pas  6  allen passen 

    

 In de eerste biedronde is elke bieding (ongeacht de hoogte!) 
alerteerplichtig als die interesse toont of lengte belooft in een 

andere kleur dan de gebodene. 
 Datzelfde geldt als de geboden kleur wél lengte belooft in die kleur, 

maar tegelijk ook iets vertelt over de verdeling van de andere 
kaarten (zoals Muiderberg naast lengte in de openingskleur ook 

minstens een 4-kaart belooft in een lage kleur). 
 En als een bod alleen interesse belooft in de geboden kleur, is die 

bieding ook alerteerplichtig als je kunt vermoeden dat de 
tegenstanders andere kracht verwachten, of een andere kleur (als je 

2 biedt na een 1SA-opening van je partner, rekenen je 

tegenstanders op lengte schoppen. Wanneer je 2-bod lengte harten 

belooft, is dat alerteerplichtig. 

 
 Na de eerste biedronde mag je biedingen hóger dan het 3-niveau 

aan de fysieke bridgetafel NIET alerteren. 
(De eerste biedronde begint met het openingsbod. Als in het 

gegeven biedverloop 4 niets zegt over de klaveren, is 4 

alerteerplichtig; de volgende biedingen mogen niet worden 

gealerteerd.) 
 Aan de digitale bridgetafel geldt geen niveaulimiet.  

mailto:rob.stravers128@gmail.com
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/index.html
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Wat is wijsheid? 
 

De volgende hand kregen wij op een bridgeavond. 

Wat is de juiste bieding? 
 

Wij openen met de Regel van 20, spelen de 4de kleur en een cue-bid 
  

   A V 8 7 5 

 7 5 

 9 4 

 A B 5 4 

 
 9 6 

 A H B 10 9 6 

 H V 3 

 7 6 

 

West  Noord Oost  Zuid 

1  2  2 

pas  2  pas  4

 
Normaal belooft de schoppenherhaling een 6-kaart. 3 is geen alternatief: 

daarvoor is noord te zwak. 2SA is m.i. ook geen optie: noord heeft geen 
ruitenopvang. 

 
Vanwege de verwachte 6-kaart springt zuid naar 4.  

  
Je kunt het wel raden: dat gaat gevoelig down. De andere NZ-paren speelden 

3SA of 4. 

  

Mijn idee is dat zuid hier de 4de kleur kan gebruiken. Hij weet dat we 
voldoende punten voor de manche hebben en heeft zelf ruitendekking; alleen 

klaveren is de vraag. 
  

Kunnen jullie ons uit de brand helpen? 

 
Bep & Anton 

Met een paar uitspraken zijn we het niet eens. 
 3 bieden zou niet de 4e kleur zijn; de kleur van de tegenpartij telt 

daarvoor niet mee. 
 Een 2-herbieding belooft geen 6-kaart. Je kunt immers, zoals bij dit 

spel, “vast” zitten. 
 

Met deze hand heeft zuid op noords 2-rebid geen echt probleem. Zijn 

hartenkleur is zo sterk dat die zelfs speelbaar is tegenover een renonce 

harten; zuid kan dus 4 bieden. 

Het probleem is lastiger bij een matige 6-kaart harten. Dan zouden we 

eerder aan 3SA denken. Misschien heb je toch een 6-2 fit in harten 

en/of schoppen, maar in ieder geval ook twee dekkingen in hun kleur. 
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Wel of niet alerteerplichtig? 
 

Gisteravond het volgende probleem.  

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 (minstens 3-kaart) 

pas  1  doublet 2 

 
West vraagt wat de 1 van noord betekent. Zuid antwoordt: ‘Minimaal  

4-kaart, maar het kan ook 5- of 6-kaart schoppen zijn.’ 
 

Vraag: 
Moet zuid noords bijbod van 1 alerteren? 

 

Goed dat je deze vraag stelt. Beter meteen duidelijkheid vragen dan met 
twijfel rondlopen! 

 
Gebruikelijk is dat een bijbod in een nieuwe kleur minstens een 4-kaart 

belooft. Die afspraak hoef je niet te alerteren. 
 

Minder gebruikelijk is dat een bijbod in een nieuwe kleur minstens een  
5-kaart belooft. Omdat die afspraak minder vaak voorkomt, moet partner 

dat bijbod wél alerteren.  
 

Het bod dat jij voorlegt, hoeft zuid dus niet te alerteren. 

 


